
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Olahraga

Olahraga adalah sebuah aktivitas fisik yang sudah direncanakan, 

terstruktur, dan dikerjakan secara berulang dan bertujuan untuk memperbaiki 

atau menjaga kesegaran jasmani dan rohani tubuh (Longe, 2015). Olahraga 

merupakan upaya untuk meningkatkan kesehatan jasmani, rohani dan juga 

sebagai aktivitas kehidupan sehari-hari dikalangan masyarakat, baik 

dikalangan tua maupun dikalangan muda sekalipun (Zulfikar et al, 2015). 

Olaharaga dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu: 

1. Olahraga aerobik adalah bentuk aktivitas fisik yang sudah dirancang dan

bertujuan untuk meningkatkan fungsi sistem respirasi, meningkatkan 

konsumsi oksigen dan meningkatkan sistem kardiovaskular pada tubuh 

(Dorland’s, 2007). 

2. Olahraga anaerobik adalah suatu bentuk aktivitas fisik yang tidak

memerlukan oksigen dalam pelaksanaannya, yang bertujuan untuk 

meningkatkan massa otot dan tonus otot pada tubuh (CDC, 2011). 

B. Bola Voli

1. Permainan Bola Voli

Permainan bola voli diciptakan pada tahun 1985 oleh William G. 

Morgan, dia seorang pembina dalam pendidikan jasmani pada suatu 

asosiasi pemuda kristiani bernama, Young Men Christian Association 

(YMCA) di kota Holyoke, Massachusetts, Amerika Serikat (Mawarti, 

2009). Permainan bola voli ini telah dikenal sejak penjajahan 
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Belanda oleh guru-guru Belanda yang bertugas di sekolah lanjutan HBS 

dan AMS, sedangkan permainan bola voli di Indonesia sudah dikenal sejak 

tahun 1928 (Sanger et al, 1980). 

 
Persatuan bola voli seluruh indonesia (2004-2008) mengungkapkan 

bahwa bola voli adalah olahraga yang dimainkan pertim yang terdiri dari 

dua tim dalam setiap lapangan dan dipisahkan oleh sebuah net. Tujuan dari 

permainan ini yaitu melewatkan bola di atas net agar dapat jatuh dan 

menyentuh lantai lawan. Setiap tim dapat memainkan tiga kali pantulan 

untuk mengambil bola tersebut. Permainan bola voli dimainkan oleh enam 

pemain dalam satu tim. Setiap pemain memiliki keterampilan khusus yakni 

sebagai pemukul, pengumpan dan libero (pemain bertahan). Pemain bola 

voli dimainkan menggunakan satu bola yang dipantulkan dari satu pemain 

lain dengan cara passing (atas atau bawah) yang diakhiri dengan smash 

pada tim lawan. Permainan dalam kedua tim ini dipisahkan oleh net 

dengan ketinggian yang sudah ditentukan (Muhyi, 2008). 

 
Bola voli merupakan suatu permainan yang dimainkan dalam bentuk 

team work. Daerah masing-masing regu dibatasi oleh net dan setiap regu 

berusaha untuk melewatkan bola secepat mungkin melewati net ke daerah 

lawan dengan menggunakan teknik yang sah dalam memainkan bola 

tersebut. Mitranto (2010) menjelaskan permainan bola voli adalah salah 

satu permainan memukul-mukul bola di udara melewati jaring atau net. 

Tujuan permainan bola voli adalah menjatuhkan bola ke daerah lawan 

sehingga lawan tidak dapat mengembalikan bola tersebut untuk 

mendapatkan angka. 
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Salah satu cabang olahraga yang sedang diminati saat ini adalah bola 

voli karena banyak dimainkan baik dari kalangan muda maupun dari 

kalangan tua. Bola voli merupakan permainan beregu yang bertujuan 

untuk memukul bola ke daerah lapangan lawan untuk mendapatkana 

sebuah angka (point) dan merupakan salah satu jenis permainan yang 

kompleks sebab dalam permainan bola voli dibutuhkan koordinasi gerak 

yang sangat baik (Ahmadi, 2007). 

 
Ahmadi (2007) menegaskan bahwa permainan bola voli merupakan 

permainan yang sangat kompleks yang tidak mudah dilakukan oleh setiap 

orang, permainan ini memerlukan pengetahuan yang meliputi tentang 

teknik-teknik dasar dan teknik -teknik lanjutan untuk dapat bermain bola 

voli secara efektif dan benar. Permainan bola voli dimainkan di lapangan 

persegi empat dengan ukuran panjang 18 meter dan lebar 9 meter. 

Lapangan bola voli diberikan pembatas yaitu net yang dipergunakan untuk 

membagi dua panjang tersebut. Lebar jaring net 90 cm dengan ketinggian 

2,3 meter bagi putra. Sedangkan jaring net 90 cm dengan ketinggian 2,2 

meter bagi putri. Garis serang pemain sebatas 3 meter dari net dan 

selebihnya sebagai daerah pertahanan bagian belakang. Para pemain 

berputar searah jarum jam setiap pemain melakukan permulaan servis 

dengan bola. 
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Gambar 2.1 Ukuran Lapangan Bola Voli (Ensiklopedia, 2003) 

 

2. Teknik Bola Voli 

 

Pranatahadi (2007) menyatakan bahwa teknik dalam permainan bola 

voli dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu teknik tanpa bola dan 

teknik dengan menggunakan bola. Teknik dasar bola voli merupakan salah 

satu permainan yang kompleks yang tidak mudah dimainkan oleh setiap 

orang, oleh sebab itu dalam permainan ini dibutuhkan koordinasi gerak 

yang baik dan benar sehingga dapat melakukan semua gerakan yang ada 

dalam permainan bola voli. Sunardi dan Kardiyanto (2011) 

mengungkapkan bahwa pentingnya penguasaan teknik dasar dalam 

permainan bola voli meningat ada beberapa hal yaitu: 

 
a. Hukuman terhadap pelanggaran dalam peraturan permainan bola voli 

yang berhubungan dengan kesalahan melakukan teknik permainan bola 

voli. 

 
b. Terpisahnya tempat antara tim satu dengan tim lainnya, sehingga tidak 

akan terjadi adanya sentuhan badan dari pemain lawan. Pengawasan 

wasit terhadap kesalahan teknik dalam permainan ini akan lebih 

seksama dan sulit. 
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c. Banyak unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya kesalahan-kesalahan 

teknik dalam permainan, antara lain: pukulan rangkap dan membawa 

bola. 

 
d. Permainan bola voli merupakan permainan yang cepat, artinya waktu 

yang diberikan untuk memainkan bola sangat terbatas sehingga 

penguasaan teknik yang tidak sempurna dalam permainan ini akan 

menimbulkan kemungkinan yang sangat besar dalam kesalahan-

kesalahan teknik permaianan. 

 
Agar dapat bermain bola voli dengan baik, ada berbagai macam teknik 

yang harus dimiliki dan dipelajari. 

 
1) Passing 

 

Sunardi dan Kardiyanto (2013) mengatakan bahwa ”passing 

merupakan mengoperkan atau operan bola kepada tim sendiri 

dalam satu tim regu dengan teknik tertentu, sebagai suatu langkah 

awal untuk menyusun pola serangan kepada tim lawan itu sendiri”. 

Teknik passing dalam permainan bola voli dapat dibagi menjadi 

dua macam yaitu: passing atas dan passing bawah (Sunardi dan 

Kartiyanto, 2013). 

 
2) Serve 

 

Sunardi dan Kardiyanto (2013) menyebutkan bahwa, “Suatu 

upaya memasukkan bola ke daerah tempat lawan dengan cara 

memukul bola menggunakan satu tangan atau satu lengan oleh 

pemain yang berada di baris belakang dan melakukan teknik serve 

sampai ke batas daerah lawan”. Ada dua jenis serve dan petunjuk 

mengenai cara melakukan teknik tersebut yang di ungkapkan 
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Sunardi dan Kardiyanto (2013) yaitu: serve tangan bawaah dan 

serve tangan atas. 

 
3) Smash 

 

Smash adalah tindakan memukul bola ke daerah lapangan 

lawan, sehingga bola bergerak melewati atas net dan 

mengakibatkan pihak lawan sulit utuk mengembalikannya 

(Pranatahadi, 2007). 

 
4) Block 

 

Ahmadi (2007) mengungkapkan bahwa block sangat erat sekali 

dengan teknik mempertahankan bola yang dilakukan dengan tangan 

di atas net, keberhasilan membendung bola dapat ditentukan oleh 

lompatan yang tinggi dan kemampuan menjangkau lengan pada 

bola yang sedang dipukul oleh lawan. Teknik block dalam 

permainan bola voli dapat dibagi menjadi dua macam yaitu: block 

slide step (langkah samping) dan block cross step (langkah silang) 

(Sunardi dan Kardiyanto, 2013). 

 

C. Pengukuran Tinggi Lompatan (Vertical Jump) 

 

Tinggi lompatan berperan sangat penting dalam permainan bola voli. 

Semakin tinggi lompatan pemain maka semakin mudah pemain untuk dapat 

menjangkau bola dalam melakukan smash, serve dan block (Nurhasan, 2001). 

Jurnal iptek olahraga yang ditulis oleh Haryono, dkk (2013) mengungkapkan 

bahwa semakin tinggi lompatan dianggap semakin besar pula power otot 

tungkai yang dimiliki seorang atlet atau pemain tersebut. 
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1. Pengertian tinggi lompatan vertical 

 

Melompat vertical adalah keterampilan motorik yang tampil 

dibeberapa olahraga saat melakukan gerakan seperti menyerang, 

menghalangi bola voli, dan rebound dalam bola basket (Gheller et al, 

2014). Ostijic (2010) melompat vertical adalah suatu kemampuan untuk 

naik ke atas melawan gravitasi dengan menggunakan kemampuan otot 

tungkai. 

 
Melompat secara vertical terdiri dari beberapa fase yaitu: 

countermovement, propulsion, flight, dan landing. Mekanisme dari gerak 

melompat vertical diawali dengan gerakan countermovement merupakan 

awal gerakan pada fase ini diawali dengan berdiri tegak lalu melakukan 

fleksi hip, knee, ankle joint dan propulsion merupakan lanjutan dari 

gerakan countermovement. Gerakan ini diawali dengan fleksi hip, knee 

dan ankle joint menuju gerakan take off. Flight fase ini diawali gerakan 

take off menuju landing dan landing terdiri dari gerakan landing menuju 

end of movement (Grimshaw, 2007). 

 
Otot adalah salah satu komponen pendukung dalam melakukan 

lompatan vertical yang dapat menghasilkan gerakan serta power. 

Kemampuan melompat secara vertical merupakan hasil dari kekuatan otot 

dan kecepatan otot, untuk daya ledak tubuh bagian bawah dari seorang 

pemain menjadi faktor penting dalam mencaapai tinggi lompatan vertical 

secara maksimum (Harmandeep et al, 2015). 

 
2. Alat Ukur Menggunakan Vertical jump test 

 

Vertical jump test dikenal juga dengan nama sargent test. Tinggi 

lompatan vertikal diukur sebelum dan sesudah diberikan latihan (Chhaya 
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et al, 2013). Vertical Jump adalah sebuah pengukuran anaerobic power 

dan secara khusus berhubungan dengan otot-otot kaki. Sampel meraih pita 

pengukur dengan jari tangan lalu menempelkan ke dinding dan membuat 

tanda dengan serbuk kapur. Serbuk kapur tersebut adalah tanda yang 

menandakan tinggi lompatan sampel. Tinggi lompatan dan kekuatan otot 

sangat besar perannya seperti pada cabang olahraga bola voli dan bola 

basket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2.2 Vertical Jump Test (Chhaya et al, 2015) 

 

Tabel 2.1 Nilai Vertical Jump  
(Sumber: Wahyu, 2016) 

 

Katagori Laki-laki Perempuan 
   

Luar Biasa >70 >60 

Sangat baik 61-70 51-60 

Baik 51-60 41-50 

Cukup 41-50 31-40 

Sedang 31-40 21-30 

Kurang 21-30 11-20 

Buruk <21 <11 
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D. Dasar Fisiologi Latihan Plyometric 

 

NSCA (2008) menjelaskan mekanisme latihan plyometric, energi 

elastis di dalam komponen musculotendinous meningkat dengan peregangan 

(stretch) yang cepat dan disimpan. Muscel spindle dan organ tendon golgi 

adalah dua reseptor yang berfungsi pada reflek regang sebagai dasar kontraksi 

otot. Gerakan plyometric berdasarkan kontraksi reflek dari serat otot karena 

adanya penguluran serat otot yang sama dan beban yang cepat. Musle spindle 

merupakan reseptor serat otot secara cepat yang merespon baik tingkat 

perubahan maupun dalam panjang serat otot. Organ tendon golgi, terletak 

pada tendon dan merespon tekanan yang berlebihan karena akibat penguluran 

otot yang sangat kuat dan kontraksi. 

 
Musle spindle lebih penting pada latihan plyometric karena 

inervasinya bersifat komplek yaitu saraf sensorik dan saraf motoric (Putra, 

2017). Inervasi pada saraf sensorik terletak pada puat kantung intrafusal. 

Saraf ini merupakan reseptor aktual untuk mendeteksi adanya perubahan 

dalam panjang intrafusal. Muscle spindle mampu mengaktifkan respon statis 

dan respon dinamis. Respon statis terjadi akibat serat intrafusal meregang 

perlahan disebabkan peregangan perlahan pada serat otot rangka atau dari 

stimulasi langsung intrafusal oleh system gamma-afferen sedangkan pada 

respon dinamis terjadi akibat dari muscle spindle reseptor primer diaktifkan 

oleh perubahan secara cepat. Ketika hal ini terjadi, reseptor primer banyak 

menerima inplus saraf tulang belakang. Respon dinamis dan muscle spindle 

merupakan fungsional penting pada pergerakan plyometric, karena adanya 

kecepatan peregangan otot. 
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Putra (2017) mengungkapkan bahwa fungsi utama dari muscle spindle 

adalah untuk mendapatkan reflek meregang (reflex miotatic) dalam proses 

neuromuscular. Ketika serat otot mendapatkan beban secara cepat dari luar, 

maka akan terjadinya peregangan secara tiba-tiba dan pemanjangan serat 

yang terdeteksi oleh muscle spindle yang mendatangkan respon secara 

dinamis. Adanya ledakan implus yang besar akan dikirim ke saraf tulang 

belakang melalui saraf afferent bersinapsis langsung dengan saraf motorik 

alpha, mengirimkan kembali menuju serat otot rangka dan menyebabkan 

kontraksi otot sehingga menguasai kekuatan eksternal. 

 
Latihan plyometric memerlukan suatu pemberian beban yang secara 

cepat disebut fase eksentrik pada otot tersebut. Latihan plyometric 

memerlukan sekelompok otot yang dipertahankan dalam posisi isometric 

sebelum fase eksplosif (konraksi konsentrik). Resistensi reflek ini mencoba 

untuk mencegah agar tungkai bergerak secara cepat dari asumsi posisi 

isometric yang diakibatkan dari reflek peregangan dinamik (reflex beban). 

Latihan ini terjadi pada tingkat otot dan saraf yang memfasilitasi dan 

meningkatkan Latihan plyometric memerlukan sekelompok otot yang 

dipertahankan dalam posisi isometric sebelum fase eksplosif (konraksi 

konsentrik). Resistensi reflek ini mencoba untuk mencegah agar tungkai 

bergerak secara cepat dari asumsi posisi isometric yang diakibatkan dari 

reflek peregangan dinamik (reflex beban). Latihan ini terjadi pada tingkat otot 

dan saraf yang memfasilitasi dan meningkatkan performa yang lebih cepat 

dan keterampilan yang sangat kuat. 



19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2.3 Strech Reflex Muscle Spindle (Shah,2012) 

 

E. Plyometric Single Leg Jump dan Single Leg Skipping 

1. Pengertian Plyometric 

 
Latihan plyometric adalah gerakan melompat-lompat yang 

menggunakan siklus pemendekan peregangan unit otot secara konsisten 

dan ditunjukkan untuk meningkatkan produksi power otot dan daya otot 

seorang pemain. Secara khusus, produksi gaya otot yang cepat meningkat 

ditambah dengan peningkatan gaya isometric maksimum yang lebih 

besar. Latihan plyometric merupakan latihan untuk menghasilkan gerakan 

kuat, cepat dan meningkatkan fungsi kerja sistem saraf secara umum 

dalam bidang olahraga (Shah, 2012). Vassil et al (2012) mengungkapkan 

bahwa latihan plyometric adalah latihan untuk meningkatkan kinerja 

lompatan dalam berbagai olahraga. Latihan ini menggabungkan power 

dengan speed untuk menghasilkan tenaga dengan menggunakan reflek-

reflek otot myotatic untuk menghasilkan reaksi eksplosif. 

 
Kinser (2007) mengungkapkan bahwa ada tiga fase dalam latihan 

plyometric yang sisebut stretch shortening cycle (SSC) yaitu: fase 

pemanjangan (stretch cyle), fase pemendekan (shortening cycle) dan 

interval waktu selama pemanjangan dan pemendekan (amortization). 
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2. Single leg jump 

 

Single leg jump merupakan salah satu latihan plyometric yang mudah 

dilakukan untuk menambah tinggi lompatan. Donoghue et al (2011) 

mengungkapkan bahwa Single leg jump adalah gerakan berdiri dengan 

atau di atas satu kaki dengan countermovement melompat untuk tinggi 

maksimum. Pergeseran bobot masing-masing tumit saat mendarat 

berfungsi untuk mengaktifkan gluteus maksimus (bokong) dengan 

tahanan pendaratan sebentar (Francesco et al, 2013). Saat 

countermovement dieksekusi atau dilakukan lebih awal untuk melompat, 

energi elastis disimpan di dalam otot soleus dan gastrosenimus medial 

sehingga menyimpan energi potensial di dalamnya sebagai alat bantu 

untuk melompat lebih tinggi secara maksimal (Harmandeep et al, 2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2.4 Single Leg Jump (Davies et al, 2015) 
 

 

Kemampuan untuk melompat dengan take off single leg dari run-up 

dapat diperbaiki dengan meningkatkan ambang batas tekuk yang secara 

efektif mengubah posisi dan mengubah tinggi pusat massa. Ham et al 

(2007) mengungkapkan bahwa faktor fisiologis yang membatasi adalah 
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kemampuan kaki take-off untuk menahan dan menyimpan besar jumlah 

kekuatan selama fase eksentrik dan efektif digunakan kembali saat energi 

tersimpan di fase konsentris yang berikutnya. Jika otot sebelum kontraksi 

mengalami ketegangan yang paling kuat dan akan berkontraksi lebih 

cepat, akan terjadi pengembangan power yang lebih eksplosif pada otot 

untuk performa lompatan tersebut (Najafzadeh dan Foroghipour, 2014). 

 
3. Single Leg Skipping (lompat tali) 

 

Tujuan dari latihan skipping adalah untuk membantu seseorang 

pemain (atlet) atau satu tim olahraga dalam meningkatkan keterampilan 

atau prestasinya secara maksimal dengan mempertimbangkan berbagai 

aspek latihan yang harus diperhatikan yaitu: latihan fisik, teknik 

permainan, taktik permainan dan latihan mental (Rubianto, 2007). Loncat 

tali memungkinkan seseorang untuk melatih koordinasi anggota badan 

(Nurudin, 2015). Femina (2007) mengungkapkan bahwa lompat tali atau 

skipping sangat bermanfaat untuk meningkatkan kelincahan dan kekuatan 

antar anggota badan, selain memperkuat kardiovaskular dan stamina. 

Sampai saat ini perkembangan skipping sangat pesat. Skipping mengalami 

perkembangan dari segi variasi penggunaan maupun bahan yang 

digunakan untuk pemakaian (Ismadraga, 2007). 

 
Surya (2010) mengungkapkan bahwa lompat tali dikenal dengan 

istilah rope skipping. Single leg skipping adalah suatu aktivitas yang 

menggunakan tali dengan kedua ujung tali dipegang dengan kedua tangan 

lalu diayunkan melewati kepala sampai kaki sambil melompatinya dengan 

kaki bergantian kanan dan kiri. Vertical jump sangat diperlukan oleh 

pemain bola voli untuk teknik smash dan block. Salah satu bentuk latihan 
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yang dapat meningkatkan vertical jump adalah latihan skipping (Kemal, 

2013). Latihan skipping merupakan suatu bentuk latihan yang dilakukan 

seseorang dalam melatih kemampuan fisik dan kekuatan otot pada kaki 

(Prasetya, 2013). 

 
Faruq (2009) mengungkapkan bahwa sasaran atau tujuan lompat tali 

adalah: 

 
a. Mengembangkan daya tahan tubuh. 

 
b. Mengembangkan kekuatan kaki dan lengan. 

 
c. Mengembangkan kekuatan kardiovaskuler. 

 
d. Membantu memahami ritme gerakan melalui aktivitas ini. 

 
e. Membantu kordinasi gerakan tangan dan kaki. 

 

f. Mengembangkan keseimbangan tubuh. Melakukan lompat tali ada 

beberapa cara antara lain adalah sebagai berikut: 

 
a. Melompati tali di tempat dengan menggunakan kedua kaki. 

 
b. Melompati tali dengan salah satu kaki bergantian. 

 
c. Melompati tali dengan satu kaki bergantian sambil berjalan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2.5 latihan single leg skipping (Olson, M., 2014)



 


